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5-6 Μαΐου 2018  
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Παλιό Λιμάνι Λεμεςοφ 



Η πρώτη αποκλειςτική ζκθεςη για την Ελλάδα ςτην Κφπρο! 
Η North Events, ςε ςυνζχεια των επιτυχθμζνων αποκλειςτικϊν εκκζςεων για τθν Ελλάδα, 
“PANORAMA” που διοργανϊνει ςτθν Πολωνία, τθν ουθδία, τθν Ρουμανία και τθν 
Αμερικι, ανακοινϊνει τθν επόμενθ διοργάνωςι τθσ για τθν χϊρα τθσ Κφπρου. - μία από 
τισ πιο ςθμαντικζσ αγορζσ  για τθν Ελλάδα. 
 
Η 1θ ζκκεςθ για τθν Ελλάδα ςτην Κφπρο κα πραγματοποιθκεί ςτθν ΛΕΜΕΟ , ςτισ 5-6 
Μαίου 2018, ςτθν πλατεία και  τθν αίκουςα εκδθλϊςεων του παλιοφ λιμανιοφ.   
Η ΛΕΜΕΟ είναι θ δεφτερθ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Κφπρου και κυριότερο λιμάνι τθσ 
Κφπρου, κζντρο παραγωγισ κραςιοφ και ζνα πολφ ηωντανό κζρετρο.  
  

Σην ίδια περίοδο  3-6 Μαίου 2018 πραγματοποιείται  το μεγαλφτερο    
 BOAT SHOW τησ Κφπρου, το οποίο πζρυςι ςυγκζντρωςε 20.000   
 επιςκζπτεσ. 



Σο Παλιό Λιμάνι Λεμεςοφ είναι ζνασ χϊροσ που μεταμορφϊκθκε ολοςχερϊσ και ζδωςε ζνα 
νζο αζρα ςτθν πόλθ. Καινοφργια μαγαηιά που ςου δίνουν πολλζσ και διάφορεσ επιλογζσ. Η 
περιοχι του Παλιοφ Λιμανιοφ Λεμεςοφ αποτελεί μζροσ του ευρφτερου τμιματοσ τθσ 
Λεμεςοφ, που περιλαμβάνει το πολιτιςτικό και ιςτορικό κζντρο του κάςτρου, τθν περιοχι τθσ 
επίχωςθσ και το εμπορικό κζντρο τθσ παλιάσ πόλθσ. 
 
Η ζκκεςθ “GREEK PANORAMA” που κα πραγματοποιθκεί ςε μία από τισ πλζον 
πολυςφχναςτεσ εβδομάδεσ, για τισ θμζρεσ άββατο 5 και Κυριακι 6 Mαίου, αναμζνεται να 
προςελκφςει χιλιάδεσ επιςκζπτεσ, οι οποίοι κα ενθμερωκοφν για διακοπζσ ςτθν Ελλάδα, για 
μεγάλεσ προςφορζσ από ταξιδιωτικά γραφεία και κα δοκιμάςουν ελλθνικά προϊόντα. 



Η Κφπροσ ςε αριθμοφσ  
 
 
 

847.000 κατοίκουσ  
(51,39% γυναίκεσ/ 48,61% άνδρεσ) 
25% του πληθυςμοφ είναι ξζνοι υπήκοοι 
Ανάπτυξη 3,9%  το 2017 
3.600.000  αφίξεισ τουριςτών το 2017  
με 1.250.000 Βρετανοφσ, και 850.000 Ρώςουσ 
20.600 ευρώ το 2015 κατά κεφαλή ειςόδημα  
 
1.6 δις. η ςυνολική αξία εξαγωγών τησ  
Ελλάδασ προσ την Κφπρο το 2016 
 



540.000 Κφπριοι επιςκζπτεσ ςτην Ελλάδα 
το 2016* 
 
Η Ελλάδα αποτελεί τον δημοφιλζςτερο προοριςμό για τουσ Κυπρίουσ,  
 
Οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι είναι πολφ οικονομικι χϊρα, θ γλϊςςα είναι θ ίδια, ζχει 
πολφ ωραία μζρθ -ιδιαίτερα τα νθςιά- και πολφ αξιόλογα μνθμεία. 
 
Οι κυριότεροι λόγοι που οι Κφπριοι ταξιδεφουν είναι  για αναψυχι, για ςπουδζσ, για 
επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ ι και για προςωπικοφσ ςκοποφσ.  
 
Οι θλικίεσ που ταξιδεφουν πιο ςυχνά είναι μεταξφ 25 και 44 ετϊν.  
Ακολουκοφν οι θλικίεσ από 45 ζωσ 65, ενϊ θ κατθγορία θλικιϊν από 15 ζωσ 24 ετϊν 
ζρχεται τελευταία. 
 
*φμφωνα με την Κυπριακή τατιςτική Τπηρεςία 



 
3η κατά ςειρά χώρα εξαγωγήσ των 

ελληνικών προϊόντων! 
  

 

 

 

 
•  Η Ελλάδα κατζχει  τθν πρϊτθ κζςθ τόςο ωσ χϊρα προζλευςθσ των κυπριακϊν ειςαγωγϊν, 

όςο και ωσ προοριςμόσ των κυπριακϊν εξαγωγϊν. 

• Οι ειςαγωγζσ εξ Ελλάδοσ αντιςτοιχοφν ςτο 24% του ςυνόλου των κυπριακϊν ειςαγωγϊν και 
καλφπτουν ζνα ευρφτατο φάςμα αναγκϊν τθσ κυπριακισ αγοράσ. 

• Η κυπριακι κουηίνα είναι ελλθνικι - μεςογειακι, αλλά με πικάντικεσ επιρροζσ από τθ Μζςθ 
Ανατολι και τθ Μικρά Αςία.  

• Η αγορά ελαιολάδου ςτθν Κφπρο κινείται ανοδικά και επιδζχεται μεγάλα περικϊρια 
βελτίωςθσ 

• 4η εξαγωγική αγορά κατατάςςεται η Κφπροσ για το ελλθνικό κραςί θ οποία παρουςιάηει 
μεγάλουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ εξαγωγϊν.  

 

 



ΗΜΕΡΕ ΚΟΙΝΟΤ ςτην ΕΚΘΕΗ Παλιό λιμάνι Λεμεςοφ: 
• άββατο, 5 Μαΐου 2018 : 10:00 – 18:00 
• Κυριακή , 6 Μαΐου 2018 : 10:00 – 18:00 

 
Παράλληλεσ εκδηλώςεισ  
• Κατά τθν διάρκεια τθσ ζκκεςθσ κα πραγματοποιθκοφν πολιτιςτικά 

και γαςτρονομικά δρϊμενα  όπωσ παραδοςιακοί χοροί τθσ 
Ελλάδοσ , διαγωνιςμοί μαγειρικισ και γευςιγνωςίεσ ελλθνικϊν 
προϊόντων. 

• τουσ επιςκζπτεσ κα μοιραςτοφν 1.000  δενδρφλλια ελιάσ 



Για πρώτη φορά ςτην ζκθεςη τησ Κφπρου “GREEK PANORAMA” θα 
παρουςιαςτεί η τεχνολογία εικονικήσ πραγματικότητα VR-360! 
(Virtual Reality) 
Η παρουςίαςη θα περιλαμβάνει παραδείγματα από 
Αρχαιολογικοφσ χώρουσ τησ Ελλάδασ, ξενοδοχειακζσ εγκαταςτάςεισ 
και τουριςτικοφσ προοριςμοφσ 
 
Οι νζεσ τεχνολογίεσ εικονικισ και διευρυμζνθσ πραγματικότθτασ 
ζχουν ςθμαντικζσ εφαρμογζσ ςτον κλάδο του τουριςμοφ και 
ενςωματϊνονται πλζον ςτα εργαλεία πϊλθςθσ και marketing για τθν 
κράτθςθ διακοπϊν! 

www.vrvisitgreece.com 
  

http://www.vrvisitgreece.com


ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
ΜΕ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ 

• ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ ΕΣΟΙΜΗ ΔΟΜΗ – 9τμ (3μ Χ 3μ) 

     υμπεριλαμβάνονται:  
 

 (1) Ένασ τακμόσ Εξυπθρζτθςθσ Κοινοφ (counter/ stand)  

 (1) Καρζκλα bar stool 

 (1) Μία Εκτφπωςθ Αφίςασ ςτο counter (100X100cm) 

 (1) Σραπζηι ςυναντιςεων με 2 καρζκλεσ για επιςκζπτεσ/ ςυναντιςεισ 

 Παροχι ρεφματοσ & Wi-Fi Internet 

 Βαςικόσ φωτιςμόσ 

 Μεταφορά ενθμερωτικοφ υλικοφ ζωσ και 20 κιλά από διεφκυνςθ αποκικθσ ςτθν 

Ακινα ζωσ και τθν ζκκεςθ 

 Ολόκλθρθ θ καταςκευι, οι εκτυπϊςεισ των αφιςϊν και θ μεταφορά ζντυπου 

υλικοφ αποτελεί ευκφνθ τθσ North Events 

 



ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
ΜΕ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ 
 
 

• ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ ΕΣΟΙΜΗ ΔΟΜΗ – 16τμ (4μ Χ 4μ) 

     υμπεριλαμβάνονται:  
 

 (1) Ένασ τακμόσ Εξυπθρζτθςθσ Κοινοφ (counter/ stand)  

 (1) Καρζκλα bar stool 

 (1) Μία Εκτφπωςθ Αφίςασ ςτο counter (100X100cm) 

 (1) Σραπζηι ςυναντιςεων με 2 καρζκλεσ για επιςκζπτεσ/ ςυναντιςεισ 

 Παροχι ρεφματοσ & Wi-Fi Internet 

 Βαςικόσ φωτιςμόσ 

 Μεταφορά ενθμερωτικοφ υλικοφ ζωσ και 30 κιλά από διεφκυνςθ αποκικθσ ςτθν 

Ακινα ζωσ και τθν ζκκεςθ 

 Ολόκλθρθ θ καταςκευι, οι εκτυπϊςεισ των αφιςϊν και θ μεταφορά ζντυπου 

υλικοφ αποτελεί ευκφνθ τθσ North Events 

 



ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
ΜΕ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ 

• ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ ΕΣΟΙΜΗ ΔΟΜΗ – 25τμ (5μ Χ 5μ) 
υμπεριλαμβάνονται:  

 
 (2) Ένασ τακμόσ Εξυπθρζτθςθσ Κοινοφ (counter/ stand)  

 (2) Καρζκλα bar stool 

 (2) Εκτφπωςθ Αφίςασ ςτα counter (100X100cm) 

 (2) Σραπζηια ςυναντιςεων με 2 καρζκλεσ για επιςκζπτεσ/ ςυναντιςεισ 

 Παροχι ρεφματοσ & Wi-Fi Internet 

 Βαςικόσ φωτιςμόσ 

 Μεταφορά ενθμερωτικοφ υλικοφ ζωσ και 40 κιλά από διεφκυνςθ αποκικθσ ςτθν 

Ακινα ζωσ και τθν ζκκεςθ 

 Ολόκλθρθ θ καταςκευι, οι εκτυπϊςεισ των αφιςϊν και θ μεταφορά ζντυπου 

υλικοφ αποτελεί ευκφνθ τθσ North Events 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ 
1η GREEK PANORAMA – Λεμεςόσ, Κφπροσ 
5-6 Μαΐου 2018 

1. ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ   9τμ (3μ Χ 3μ)    1.500€*  
2. ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ 16τμ (4μ Χ 4μ)    2.000€*  
3. ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ 25τμ (5μ Χ 5μ)    2.500€*  
*Η τιμή επιβαρύνεται με ΦΠΑ 19% 
 
 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ: 
• 30% με τθν υπογραφι Εντολισ, και κατόπιν ζκδοςθσ τιμολογίου 
• Εξόφλθςθ υπολοίπου ζωσ και 31.03.2018 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
North Events 
Tel. +30 210 9713281 
Email: info@north-e.com 

 
 



L.B. North Events Ltd, info@north-e.com, www.north-e.com, www.greekpanorama.com.cy 

Σηλ Επικοινωνίασ για την Ελλάδα: +30 210 9713281  

Τπαίθρια ζκθεςη GREEK PANORAMA  
ςτην ΚΤΠΡΟ  

Παλιό Λιμάνι Λεμεςοφ  
5-6 Μαΐου 2018  


